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Palavras do Cônsul-Geral Interino, Sr. WAKAEDA Kazuu  
Recepção em Comemoração ao Aniversário de  

Sua Majestade o Imperador do Japão 

(4 de fevereiro, 2020) 
 

Senhoras e Senhores, boa noite! 
 

Agradeço a presença de todos na Recepção de hoje, especialmente a 
presença do Senhor Prefeito de Curitiba Rafael Greca.  
 

Desde que assumi, em agosto passado, o posto como Cônsul-Geral 
Adjunto do Japão em Curitiba, sempre sinto o carinho e hospitalidade do 
povo curitibano e da comunidade japonesa. Agora estou aguardando a 
chegada do novo Cônsul-Geral, mas hoje, sinto uma enorme satisfação em 
poder celebrar com todos aqui presentes o aniversário de Sua Majestade o 
Imperador do Japão, que completará 60 anos no dia 23 deste mês.  
 
 Sua Majestade Imperial já visitou o Brasil inúmeras vezes, como 
Príncipe Herdeiro. Mais recentemente, em 2018, esteve em visita a Brasília, 
para participar do Fórum Mundial da Água. Também visitou o Brasil em 
2008, para a celebração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. 
 

Senhoras e Senhores,  
 
2019 foi um ano especial tanto para o Japão como para o Brasil. No 

Japão, com a ascenção ao trono do novo Imperador, houve a passagem do 
nome da era “Heisei” para “Reiwa”, que significa bela harmonia. No Brasil, 
o novo Presidente concretizou muitas reformas importantes, mostrando 
um novo Brasil para o mundo.  
 

Também considero que o ano de 2019 foi um ano extremamente 
importante para as relações bilaterais. O Japão organizou pela primeira 
vez a reunião de cúpula do G20, em junho em Osaka, e depois em outubro, 
a cerimônia de entronização do novo imperador em Tokyo. Nessas 
ocasioes, muitos líderes mundiais visitaram o Japão. O Presidente 
Bolsonaro foi o único líder da América Latina a participar em ambos os 
eventos.  

 
Eu pessoalmente fui nomeado por parte do governo japonês como 

liaison diplomático, que corresponde a coordenador da visita presidencial. 
Retornei ao Japão por duas vezes para acompanhar o Presidente, 
começando a esperar pela chegada no aeroporto de Tokyo, ficamos no 
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mesmo hotel, andamos juntos nas ruas de Osaka e no centro de Tokyo, e 
também conversamos muito na sala de espera dentro do Palacio Imperial, 
onde ocorreu a cerimônia de entronização. Talvez eu seja o japonês que 
mais conheça o Presidente do Brasil pessoalmente.  
 

Portanto eu sinto seguro em dizer que o Presidente Bolsonaro é uma 
pessoa simples e honesta, mas também é um líder com bom espírito e com 
grande simpatia pelo Japão, determinado a melhorar o seu pais e as 
relações entre o Japão e o Brasil também. Os dois líderes fizeram boa 
amizade através de três reuniões bilaterais no ano passado. Eu acredito 
que a relação bilateral vai ser ainda mais forte em 2020.  
 

Este ano, Tokyo atrairá os olhares do mundo, com a realização dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos, entre os dias 24 de julho e 6 de setembro. 
“Rio para Tokyo” é um slogan para Tokyo 2020, sendo o Brasil o país-sede 
anterior. Assim, espero uma terceira visita oficial do Presidente Bolsonaro 
para cerimonia da abertura e de muitas turistas do Brasil para o Japão. 
 

Senhoras e Senhores, 
 
Os dois países mantém uma longa história no intercâmbio de 

pessoas. Atualmente, estima-se a presença de aproximadamente 2 milhões 
de nipo-descendentes no Brasil, e o Estado do Paraná abriga a segunda 
maior comunidade nikkei. No Japão, residem hoje em torno de 200 mil 
brasileiros e este ano se comemora os 30 anos da comunidade brasileira 
no Japão. Apesar da grande distância geográfica, as relações bilaterais são 
muito especiais, baseadas nos laços humanos tão estreitos e fortes.  

 
2020 é um ano festivo para as relações de coirmandade. O Estado 

do Paraná e a Província de Hyogo comemoram os 50 anos do acordo de 
irmandade. Comemoram igualmente os 40 anos de irmandade o Rio 
Grande do Sul e a Província de Shiga, bem como o Santa Catarina e a 
Província de Aomori. Consulado-Geral do Japão continua a colaborar e 
apoiar os eventos comemorativos e gostaria assim de celebrar juntos e 
também de poder contar com o apoio de todos os convidados aqui 
presentes, para o aprofundamento ainda maior das relações históricas de 
amizade entre o Japão e o Brasil. 
 

Para finalizar minhas palavras, formulo votos de saúde e sucesso a 
Suas Majestades, desejando a todos um ótimo ano, felicidade e 
prosperidade.   

 
Muito obrigado. 


